3. akční program EU v oblasti
zdraví na období 2014-2020
Pracovní plán a výzvy na rok 2019

3. AKČNÍ PROGRAM EU 2014-2020
Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 představuje
hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Program je
financován přímo z rozpočtu EU a rozpočet programu na období 2014 – 2020 činí 449,4
milionů euro.
Hlavními cíli programu jsou:
• podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora příznivého prostředí pro
zdraví životní styl
• ochrana občanů před závažnými zdravotními hrozbami zvenčí
• podpora budování kapacit veřejného zdraví a přispění k vybudování inovativních,
efektivních a udržitelných systémů zdravotní péče
• usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany EU
Realizací Programu je ve spolupráci s členskými státy pověřena Výkonná agentura EU pro
spotřebitele, zdraví a potraviny (Consumers Health And Food Executive Agency, CHAFEA).

3. AKČNÍ PROGRAM EU 2014-2020
Do Programu se mohou, podle druhu finančního mechanismu, zapojit organizace
a instituce veřejného sektoru, nevládní organizace, univerzity a výzkumné ústavy a také
soukromé společnosti.
Navrhované akce by měly mít evropskou přidanou hodnotu, a zároveň doplňovat národní
politiky členských států. V praxi to znamená, že by se jich měli účastnit aktéři z různých
zemí a jejich výsledky by mělo být možné aplikovat i v dalších evropských zemích
a regionech.
3. akční program EU v oblasti zdraví je prováděn na základě každoročního pracovního
plánu stanovujícího priority, akce a finanční alokace. Tato prezentace shrnuje pracovní plán
na rok 2019, který byl schválen 29. března 2019.

Pracovní plán je rozdělen na kapitoly na základě jednotlivých grantových nástrojů. Jedná se
o granty (granty na projekty, společné akce, provozní granty, grant na předsednické
konference, přímé granty mezinárodním organizacím), udělování cen, tendry a ostatní
akce.

Rozpočet programu na rok 2019
Finanční nástroj

Rozpočet

% rozpočtu na rok 2018

1. Projekty

5 800 000 €

9%

2. Společné akce

15 000 000 €

23,5 %

3. Provozní granty

5 000 000 €

8%

4. Přímé granty

5 950 000 €

9%

5. Udělování ocenění

300 000 €

0,5 %

6. Tendry

24 000 560 €

38 %

7. Ostatní akce

7 893 000 €

12 %

Celkem

63 943 560 €

100 %

1. PROJEKTY
Granty na projekty mohou být přiděleny organizacím založeným v souladu s právními
předpisy včetně veřejných orgánů a subjektů veřejného sektoru, zejména výzkumným a
zdravotním institucím, univerzitám a nevládním organizacím. Žádosti podává vždy skupina
institucí (konsorcium). Organizace mohou předložit žádost o grant na projekt z pozice
koordinátora, nebo se akce účastnit jako další příjemce (partner).
Z příspěvku EU lze uhradit 60% způsobilých nákladů na projekt, spolufinancování tedy
musí dosahovat 40%. V případě výjimečné prospěšnosti může být poskytnut grant do výše
80% způsobilých výdajů.
Všechny projekty by měly:
• poskytovat vysokou přidanou hodnotu na úrovni EU
• být inovativní a relevantní pro cíle a priority stanovené v ročním pracovním plánu
• zapojit partnery z aspoň 3 zemí účastnících se v programu
• trvat nanejvýš 3 roky
• být podány elektronicky přes Funding & tender opportunities portal Evropské komise

1. PROJEKTY
Agentura Chafea zveřejnila na svých stránkách krátká informační videa, která se věnují
několika klíčovým aspektům plánování projektu a jeho implementaci. Naleznete je zde:
http://ec.europa.eu/chafea/health/funding/projects-grants/plan-project-videos_en.htm

Aktuální výzvy k zasílání projektových návrhů jsou zveřejňovány na Funding & tender
opportunities portal a na stránkách agentury Chafea.
Pro hledání partnerů do projektu lze využít nástroj Partner Search, který je na Portalu
veden pod každou z otevřených výzev, a který umožňuje prohlížet a vkládat nabídky
partnerství.
Další informace o výzvách na projekty jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele o grant na
projekt v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví.
Návod pro elektronické vkládání a odevzdávání projektové žádosti naleznete v Online
Manuálu k používání Funding & tender opportunities portalu Evropské komise.

1. PROJEKTY
Výzvy na projekty v roce 2019

Vyhlášení

Rozpočet

2.1. Registry vzácných onemocnění pro Evropské
14. května 2019
referenční sítě
- oprávněnými žadateli jsou pouze již etablované Evropské
referenční sítě pro vzácná onemocnění
(tzv. European Reference Networks, ERNs)
- text výzvy a další dokumenty naleznete zde
- uzávěrka: 10. září 2019

3 800 000 €

2.2. Podpora opatření zaměřených na provádění Pokynů
EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v
humánním lékařství
- oprávněnými žadateli jsou profesní organizace a další
zainteresovaní aktéři systému zdravotní péče
- text výzvy a další dokumenty naleznete zde
- uzávěrka: 10. září 2019

2 000 000 €

14. května 2019

2. SPOLEČNÉ AKCE
Akce spolufinancované s orgány členských států (Společné akce) předpokládají přímé
zapojení členských států na vysoké úrovni prostřednictvím orgánů odpovědných za veřejné
zdraví (v ČR Ministerstvo zdravotnictví) nebo subjektů veřejného sektoru a nevládních
subjektů pověřených těmito orgány.
Ministerstvo zdravotnictví má pravomoc nominovat do každé společné akce jednu instituci
odpovědnou na národní úrovni za danou tematickou oblast (tzv. kompetentní orgán). Pro
zapojení dalších subjektů pak lze využít přidružené formy účasti (viz níže). Po provedení
nominace jsou vybrané kompetentní orgány napříč EU vyzvány k společné přípravě žádosti o
grant na společnou akci.
Příspěvek EU činí 60% celkových způsobilých výdajů nebo 80% v případě výjimečné
prospěšnosti. Tento podíl financování se vztahuje ke konsorciu jako celku a současně platí pro
celkové způsobilé výdaje jednotlivých partnerů.
Přidružené formy účasti (více zde):
• Subjekty přidružené k nominovanému kompetentnímu orgánu (affiliated entities)
• Spolupracující stakeholdeři (collaborating stakeholders)
• Subdodavatelé (subcontractors)

2. SPOLEČNÉ AKCE
Společné akce v roce 2019
3.1. Společná akce na implementaci osvědčených postupů
a nejlepší praxe
- podpora přenosu příkladů dobré praxe (vybraných
Řídící skupinou pro podporu zdraví, prevenci chorob a
zvládání nepřenosných nemocí, SGPP) napříč členskými
státy s tematickým zaměřením na zvýšení nabídky
zdravějších variant zpracovaných potravin a podporu
systému monitorujícího iniciativy na reformulaci
potravin (s cílem snížit obsah soli, přidaného cukru a
tuků v potravinách)

Předpokládané
vyhlášení

Rozpočet

květen 2019 6 000 000 €

2. SPOLEČNÉ AKCE
Společné akce v roce 2019
3.2. Společná akce na posílení připravenosti na zdravotní
hrozby a schopnosti reakce na biologické a chemické
teroristické útoky
- zaměření na zlepšení detekce a zhodnocení rizika vzniku
teroristických útoků s dopadem na zdraví; propojování
sektoru veřejného zdraví a bezpečnostního sektoru; zlepšení
odpovědi zdravotnického systému na vzniklou hrozbu
(diagnostika a léčba pacientů vystavených působení
biologických a chemických látek); posílení schopnosti rychlé
reakce a přeshraniční aplikace zdravotnických opatření;
zdokonalení krizové komunikace, apod.

Předpokládané
vyhlášení

Rozpočet

květen 2019 5 000 000 €

2. SPOLEČNÉ AKCE
Společné akce v roce 2019
3.3. Společná akce na podporu zavádění digitálních řešení v
poskytování integrované, na člověka zaměřené zdravotní
péče
- budování kapacit členských států v oblasti reorganizace
modelu zdravotní péče, zavádění digitálních technologií,
rozvoje dovedností pracovníků ve zdravotnictví, apod.
- podpora přenosu příkladů dobré praxe formou
„twinningu“, seminářů, workshopů, studijních cest a
mentoringu

Předpokládané
vyhlášení

Rozpočet

květen 2019 4 000 000 €

3. PROVOZNÍ GRANTY
Granty na provoz jsou určeny na zajištění fungování nevládních organizací asistujících
Evropské komisi tím, že jí poskytují informace a poradenství potřebné pro rozvoj
zdravotních politik a dosahování cílů a priorit programu.
Granty na provozní náklady v roce 2019

Rozpočet

Podpora nevládních subjektů v jejich práci na zvyšování zdravotní 5 000 000 €
gramotnosti a propagaci zdravého životního stylu, organizaci konferencí v
oblasti vědecké politiky, optimalizaci zdravotní péče prostřednictvím
získávání zpětné vazby od pacientů a zprostředkování komunikace s pacienty
přispívajíc tak k posilování jejich role.
Výzva byla realizována v roce 2017. S úspěšnými žadateli byla uzavřena
rámcová dohoda o partnerství na období 2018-2021.
V roce 2019 nebude vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí.

4. PŘÍMÉ GRANTY
Přímé granty na podporu mezinárodních organizací jsou alokovány výhradně
prostřednictvím přímých grantových dohod bez vyhlášení výzvy k zasílání žádostí, a to
na témata specificky stanovené v pracovním plánu 3. akčního programu. Udělují se na
činnosti, na které je nutný vysoký stupeň specializace, zvláštní kompetence nebo
pravomoci v dané oblasti. Financování může dosahovat 60% způsobilých výdajů.
Přímé granty v roce 2018
5.1. Grant pro Evropskou observatoř systémů zdravotní péče
5.2. Grant pro OECD – realizace analytického cyklu „Zdravotní stav v EU“
5.3. Grant pro OECD – realizace tzv. „Patient-Reported Indicators Survey“
5.4. Grant pro UNICEF - zvyšování úrovně zdraví, výživy a vývoje dětí
uprchlíků a migrantů
6.1. Grant na předsednické konference:
- konference „Economy of Wellbeing“ pod finským předsednictvím
- konference „Organs transplantation“ pod chorvatským předsednictvím

Rozpočet
950 000 €
1 500 000 €
800 000 €
2 500 000 €
200 000 €

5. OCENĚNÍ
Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award“ pro nevládní organizace
za činnost přispívající k zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU.
V roce 2019 odmění částkou 100 000 € jednu nevládní neziskovou organizaci (NGO), jednu
obec a jednu školu, která vyniká svými aktivitami v oblasti prevence a redukce obezity u
dětí a mládeže (ve věku 6 až 18 let).
O ocenění se mohou ucházet subjekty (NGOs, obce nad 30 000 obyvatel, školy), které mají
sídlo v některém z členských států a realizovaly iniciativu/y v předmětné oblasti, která
neskončila dřív než v roce 2016 (může se tedy jednat o inciativu, která nadále probíhá,
nebo která byla ukončena kdykoliv po 1. lednu 2016).
Přihlašování probíhá do 13. května 2019 prostřednictvím online formuláře zde.
Více informací o ocenění naleznete na stránkách EU Health Award.
Ocenění v roce 2019

7.1. EU Health Award

Rozpočet

300 000 €

6. TENDRY
Velká část pracovního plánu na rok 2019 je věnována veřejným zakázkám (akce
organizované formou tendrů). Pro některé témata již existují rámcové kontrakty, jiné se
budou soutěžit nově.

Právním základem pro tendry je Nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady a
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
Účastnit se mohou veškeré fyzické nebo právnické osoby registrované nebo mající sídlo v
členském státě EU, případně jiném státě EHP nebo státě majícím zvláštní dohodu s EU v
oblasti veřejných zakázek (např. v rámci Dohod o stabilizaci a přidružení).
Tendry jsou zaměřené primárně na dodávky služeb. Po uzavření smlouvy o poskytnutí
služeb a po dodání služby EU uhradí 100% smluvní ceny, přičemž práva duševního
vlastnictví vztahující se k dané službě náleží EU v celé jejich šíři.

6. TENDRY
Aktuální informace o tendrech naleznete na stránkách Chafea v sekci „Calls for tenders“,
kde lze nastavit i zasílání notifikací o nově vyhlášených veřejných zakázkách.
Informace o aktuálně otevřených tendrech jsou zveřejňovány i přímo na portálu TED
(Tenders Electronic Daily) eTendering, jehož prostřednictvím lze zároveň pokládat dotazy k
nejasnostem v zadávací dokumentaci.
Všechny tendry, jejichž vyhlášení se plánuje v roce 2019, naleznete v pracovním plánu na
str. 34 – 79 nebo v prezentaci agentury Chafea.

V případě dotazů k tendrům lze kontaktovat přímo agenturu Chafea formou emailu:
CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Navštivte
aktualizovanou
databázi
dosud
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/

podpořených

projektů:

Aktuální pracovní plán a pracovní plány z minulých let, vzor projektové žádosti, vzor
grantové dohody a další dokumenty jsou dostupné ke stažení na Funding & Tender
opportunities portalu Evropské komise v sekci How to participate → Reference documents
→ Filter by programme (3rd Health Programme)
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete na stránkách MZČR:
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/nejcasteji-kladene-dotazy_17105_3123_8.html

V případě Vašich dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Lucia Hrivňáková
Odbor evropských fondů a investičního rozvoje
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
e-mail: lucia.hrivnakova@mzcr.cz

